
NOMINACE NA OH 2016 - PUŠKOVÉ DISCIPLÍNY MUŽI 

Vzhledem k tomu, že ještě neutichly zjitřené emoce ohledně nominace na letošní 
olympiádu, rád bych poskytl vyjádření ze svého pohledu, i když jsem osočován, že moje 
osobnost vykazuje známky úpadku (vynechám-li slovo hajzl). 

Na začátku olympijské sezóny rozhodl pan Šaňák o přípravě Tomáše Jeřábka s tím, že 
tomuto závodníkovi budou poskytnuty veškeré výhody, které k přípravě na vrcholnou soutěž 
náleží. Zhruba v polovině sezóny však Tomáš nevykazoval patřičnou výkonnost, na dvou 
světových pohárech se neprobojoval ani do závodu. Po pečlivém zvážení efektivity přípravy v 
návaznosti na výslednost pak pan Šaňák přednesl na trenérské radě rozhodnutí o otevřené 
nominaci. Dal tedy šanci ostatním, ovšem s podmínkou, že při jakékoli pochybnosti bude 
zastupovat české střelce v Riu Tomáš Jeřábek, protože právě on vystřílel pro ČR místo pro 
olympijský start (kvóta plac). Tomáš požádal o novou zbraň, která mu byla zakoupena a na 
jejímž neprodleném a velmi rychlém pořízení jsem se osobně s Miroslavem Vargou a Pavlem 
Bitnerem podílel. 

Bohužel Tomáš ani s novou zbraní v následujících závodech a soustředěních 
nepřesvědčil o své špičkové výkonnosti. Současně se však dařilo Davidu Hrčkulákovi ve 
standartu a Filipu Nejchalovi ve vzduchovce. Bylo tedy nezbytné, aby opět zaúřadoval státní 
trenér pan Šaňák (nikoli já) a svolal si všechny tři zmíněné střelce. Všem najednou oznámil, že 
na světovém poháru v Baku budou bojovat o účast na OH v Riu a že bude rozhodovat umístění 
v jednotlivých disciplínách. První disciplinu VzPu vyhrál Filip Nepejchal. Pokud by však Tomáš 
Jeřábek postoupil vleže do finále, bez ohledu na umístěni, do Ria by odjel právě Tom, protože 
jeho morální právo bylo vyšší a navíc je zkušenější. Bohužel štěstí v Baku Tomášovi nepřálo. 
Na panu Šaňákovi (opět pouze a jen na jeho rozhodnutí) bylo vybrat mezi Filipem a Davidem. 
Právě tento postup byl vysvětlen nejen na trenérské radě, ale také zveřejněn na stránkách ČSS, 
aby se předešlo spekulacím. 

Z výše uvedeného tedy, doufám, jasně vyplývá, že o nominaci jsem rozhodně nemohl 
rozhodovat a rád bych podotkl, že jsem se ji ani nesnažil nikterak ovlivňovat. Moje účast na OH 
byla předem známá a to při účasti kteréhokoli střelce. Nikdy jsem netrénoval někoho pro 
uspokojení vlastního kariérismu, což je zřejmé i z toho, že jsem na mimořádném zasedání 
Presidia ČSS odmítl nabízenou funkci státního trenéra. Svou seberealizaci spatřuji zejména v 
pomoci mladým střelcům a tím i sportu, který mám rád. 

Jediné, na čem jsem se skutečně v celé nesmyslně nafukované kauze podílel, je poctivá 
příprava Filipa Nepejchala během posledních tří let. Jsem rád, že svoji formu potvrdil i nyní v 
Gabale na juniorském světovém poharu. Je za tím poctivá dřina, nic víc. Náš sport patří mezi 
ušlechtilé koníčky, při kterých se necvičí jen fyzická, ale i psychická odolnost. Snažme ze sebe 
proto každý vydolovat dostatek zdravé pokory. Jedině tak může sportovní střelba zaznamenat 
vzestup.  

Jan Videcký 

 


